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1. Úvod 
Koncepce školství města Hrádek nad Nisou je strategickým dokumentem, stanovujícím hlavní           
základní směry rozvoje v oblasti základního vzdělávání, zájmového vzdělávání a školního           
stravování, kterou zajišťuje město Hrádek nad Nisou prostřednictvím jím zřízených          
příspěvkových organizací. 
V rámci této koncepce je mimo jiné poskytnut ucelený přehled o současné situaci školství              
města Hrádek nad Nisou. Údaje byly čerpány z podkladů ředitelů škol, vlastního šetření, či z               
veřejně dostupných zdrojů. 
 
Koncepce byla zpracovávána v období 06 - 12/2020. Do koncepce byly zahrnuty výsledky             
facilitovaných diskusí komise pro školství. V průběhu přípravy koncepce proběhlo celkem 9            
setkání školské komise.  
 
Členové komise pro základní školství: 
 (dále školská komise) 

Farský Pavel, Ing. Jana Tůmová, Hana Horáková, Mgr. Božena Látová, Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr.              
Ondřej Hampl, Mgr. Edita Poláčková, Mgr. Karel Kocourek,Mgr. Blanka Trnková, Mgr. Jana Czuchová,             
Mgr. Jana Večerníková, Bc. Vydrová Eva, Mgr. Valentová Alena.  
 
Facilitovala Mgr. Anna Randáková, MAS Frýdlantsko z.s. 

 
Cíle společné práce 
Na úvodním setkání si komise stanovila tyto cíle společné práce: 

- diskutovat o tom, co by šlo zlepšit 
- zlepšit spolupráci škol 
- hledat společné základy 
- najít společné řešení, které by mělo být ku prospěchu všech škol v Hrádku nad Nisou               

(dále také HnN) 
- zapojit do procesu plánování budoucnosti hrádeckého školství i menší školy v HnN 
- vytvořit výstup týkající se možnosti slučování škol 

 
 
 
 
Koncepce základního školství byla schválena zastupitelstvem města dne…..        
usnesením č…….. 
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1. Analytická část - Jak to vypadá? 
V této části je souhrn dostupných informací popisující stav základního školství v Hrádku nad Nisou.               
Kapitola je uvedena obecným sociogeografickým úvodem - tedy charakteristikou území z hlediska            
umístění v prostoru. Následuje charakteristika základního školství, ze které lze vyčíst stav základních             
škol, založená na dostupných datech o žácích a pedagogických pracovnících a jejich výsledcích a              
vzdělávání. Dále je popsáno zájmové vzdělávání, které, zejména v oblasti kompetencí, dotváří základní             
vzdělávání a přispívá k osobnostnímu rozvoji žáků a je z části zajišťováno základními školami. Je               
popsán i stav stravování pro žáky a zaměstnance základních škol v Hrádku nad Nisou. 

2.2. Sociogeografické zarámování 
Podrobná analýza území byla sestavena při pořizování Programu rozvoje města a jeho            
aktualizaci v roce 2019. Níže uvedené údaje, které mají dopad na oblast vzdělávání, jsou              
čerpány z Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou. 
 

Poloha 
- Liberecký kraj, okres Liberec, ORP Liberec 
- Vzdálenost od významných center: Liberec (20km), Žitava (SRN, 6 km) 
- Přeshraniční vazby jsou založené převážně na bázi evropských projektů, příjezdové jednodenní           

turistice a na levnějších službách ve městě nabízených zejména pro německé návštěvníky.  
- Přetrvávajícím problémem je absence nebo minimum spontánních přeshraničních vazeb -          

hranice je vnímaná stále jako bariéra.  
 

Populační vývoj 
- Posledních cca 25 let - populačně mírně zisková oblast. Hlavním důvodem jsou suburbanizační             

procesy probíhající ve spádovém území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou  
- Vliv ožívající příhraniční oblasti na trojzemí Čechy – Polsko – Německo  

 
Graf 1 Přírůstek/úbytek stěhováním v Hrádku nad Nisou v letech 2002 - 2018 

 

 
Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování, vygenerováno 20.08.2020 09:42 
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Z grafu lze vysledovat, že kladný přírůstek stěhováním byl zejména do roku 2010 a v posledním roce se                  
počet přistěhovalých opět zvýšil. Nelze však určit o jakou věkovou skupinu obyvatel se jedná, tedy zda                
se jedná o mladé páry, potenciální rodiče dětí, které budou využívat škol v Hrádku nad Nisou. 

 
Graf 2 Počet živě narozených v Hrádku nad Nisou v letech 2002-2018 

 
Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování, vygenerováno 20.08.2020 09:42 
 
Tabulka 1 Počet živě narozených dětí v Hrádku nad Nisou v letech 2002 -2018 

Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování, vygenerováno 20.08.2020 09:42 
 
V letech 2002-2018 se počet živě narozených pohyboval v intervalu 63 - 101 narozených. Méně než 70                 
narozených dětí bylo v letech 2005 a 2014. Nejvíce dětí (101) se narodilo v roce 2006. Další nárůst                  
počtu dětí, který je nutné zohlednit při nastavení kapacity ZŠ, byl v roce 2018, kdy se narodilo 98 dětí.                   
V následujících 6 letech bude do věku povinné školní docházky dospívat přibližně 80 dětí každý rok.                
Přesný počet však nelze určit s ohledem na doporučení PPP o odkladech školní docházky. 
 
Vzdělanostní struktura obyvatel 

- Nižší podíl obyvatel s VŠ a SŠ vzděláním ve srovnání s krajem i průměrem celé České                
republiky - podobně jako ve všech necentrálních oblastech 

- Jedním z důvodů tohoto stavu je zřejmě fakt, že ve městě nepůsobí žádná střední ani vysoká                
škola, byť dostupnost různých typů škol zejména v Liberci je velmi dobrá. Doba dojížďky do               
Liberce činí 25 min. 

 
Hospodářství 

- Se soustřeďuje na výrobní oblast 
- Menší firmy podnikající v Hrádku nad Nisou preferují obsazování pracovních míst místními            

pracovníky (zaměstnanost obyvatel města) 
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- Velké výrobní firmy z větší části najímají agenturní zaměstnance a zahraniční (zejména polské)             
pracovníky 

- Značné procento vyššího managementu firem do Hrádku naopak dojíždí 
- Město Hrádek se zaměřuje na podporu ostatních funkcí města (zejména služeb a podpory             

pracovních příležitostí), aby se nestalo pouhou “noclehárnou” - proto je důležité zajistit podporu             
a rozvoj základního vzdělávání ve městě 

- Procento obyvatel vyjíždějících za prací mimo město je poměrně vysoké – 23,1 % (v roce 2011                
vyjíždělo za prací 723 obyvatel). Tato skupina obyvatel (pokud se jedná o rodiče dětí školou               
povinných) kladně přivítá zejména podporu kvalitního zájmového vzdělávání 

 
Bydlení 

- Podle územního plánu je ve městě několik ploch, kde je možné provést bytovou zástavbu, ať již                
v podobě bytových domů, či v podobě domů rodinných. 

 
Vize města Hrádek nad Nisou 
Živé a atraktivní, rodině přátelské město s vysokou kvalitou služeb občanské vybavenosti a rozvinutou              
stabilní demografickou strukturou. 
 
Vazba na Program rozvoje města 
Oblast školství je zohledněna v opatřeních 2.1. a 2.2. 
 
Opatření 2.1 Prorodinná opatření, volnočasové aktivity  
2.1.1 Podpora sladění pracovního a rodinného života (dětské skupiny, volnočasové aktivity pro mládež,             
příměstské tábory)  
 
Opatření 2.2 Rozvoj vzdělávací infrastruktury  
2.2.1 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (vybavenost výukových prostor)  
2.2.2 Infrastruktura pro základní vzdělávání (vybavenost výukových prostor, komunikační infrastruktura,          
rekonstrukce školních budov a areálů)  

2.2.2.P1 - Rekonstrukce základních a mateřských škol ve městě (r. 2019 - ZŠ Lidická a ZŠ                
T.G.M.)  
2.2.2.P2 - Revitalizace zahrad základních a mateřských škol  
2.2.2.P3 - Výměna povrchu umělého hřiště a oprava tartanové plochy - školní hřiště ZŠ T.G.               
Masaryka - Hrádek nad Nisou  
2.2.2.P4 - Výměna povrchu hřiště ZŠ a MŠ Hrádek nad Nisou - Loučná  
2.2.2.P5 - Revitalizace školních sportovišť ZŠ Lidická a ZŠ Donín  

2.2.3 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání (DDM Drak, Klub mládeže při TGM) 
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2.3. Základní školy zřizované městem Hrádek nad Nisou 
Obecné informace 

Město Hrádek nad Nisou zřizuje 3 základní školy, 1 školu zřízenou podle § 16 odst 9 školského zákona.                  
Kapacita škol je, s ohledem na výše uvedený vývoj porodnosti dostatečná. (viz Tab.1 a Tab.2). Pro                
oblast školství je zřízen tzv. Hrádecký školní server. Jsou zde umístěny informace o všech školách               
zřizovaných městem Hrádek nad Nisou (Program rozvoje města, 2019). 
 
Školský spádový obvod zahrnuje dvě plně organizované základní školy (ZŠ Lidická a ZŠ T.G.M., které               
se nacházejí v těsné blízkosti centra (Obě školy jsou od sebe vzdáleny 300m, jsou odděleny poměrně                
rušnou ulicí.), prvostupňovou školu (ZŠ Donín), která je od centra města vzdálena 1,3 km. Tyto školy                
nezřizují speciální třídy. 
Základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ nesmí být spádovými školami (novela ŠZ). Podmínkou pro                 
zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ je doporučení školského poradenského zařízení                
například z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně-pedagogického centra. Škola        
vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s různým stupněm mentálního postižení, s            
kombinovanými vadami a autismem. Škola je plně organizovaná, výuka probíhá na 1. i 2. stupni. 
 
 
Tabulka 2 Kapacita a počet tříd na ZŠ v Hrádku nad Nisou 

Zdroj: ředitelé škol, data z výkazů MŠMT 
 
Tabulka 3 Počet žáků ve školách ZŠ a průměrný počet žáků v 1. třídách 
Počet žáků ve třídách ve školních letech 2016/2017 - 2018/2019 
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Název školy IZO Kapacita ZŠ 
k 30.6. 2020 

Počet běžných 
tříd 
(2018/2019) 

Počet 
speciálních 
tříd 
(2018/2019) 

ZŠ Donín 102229236 120 5 0 

ZŠ Loučná dle 
§ 16 odst.9 102241341 

66 
0 4 

ZŠS Loučná 102241341 12   

ZŠ Loučná 
přípravné třídy 102241341 

15 
  

ZŠ Lidická 102229511 375 16 0 

ZŠ T.G.M. 102229546 350 13 0 

Název školy Počet žáků ve školách Průměrný 
počet žáků v 
1. třídě 

 2018/2019 2018/2017 2017/2016 2018/2019 

ZŠ Donín 91 91 96 15 

ZŠ Loučná 32 28 33 3 

ZŠ Lidická 374 372 375 24,5 
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Zdroj: ředitelé škol, data z výkazů MŠMT 
 
Počet žáků ve třídách 
Počet žáků ve třídách se v průběhu posledních 3 školních let výrazně nezměnil. Zatímco kapacita ZŠ                
Lidická byla po všechny tři roky plně naplněna, kapacita ZŠ T. G. M. byla v posledních 3 letech                  
naplněna v průměru z 83% a ZŠ Donín v průměru z 81%. Vliv na počet žáků na škole může mít kromě                     
zájmu rodičů, spádovosti i počet žáků se SVP. 
 
Nižší naplněnost kapacity školy úzce souvisí s počtem žáků ve třídách. Vyhláška 48/2005 v platném               
znění stanovuje nejvyšší počet žáků ve třídě a to 30. Tento počet se, dle vyhlášky, může snížit o max                   
5 žáků, v případě, že do třídy chodí žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO). Za každého žáka s                  
IV. a V. stupněm PO nebo s III. stupněm PO z důvodu mentálního postižení, lze snížit počet žáků ve                   
třídě o 2 žáky, za žáka s přiznaným PO III. stupně, který není jmenován výše lze snížit počet žáků o                    
jednoho. 
U škol, které mají v každém ročníku jednu plně naplněnou třídu je tato úprava problematická. Naopak u                 
škol, které nedosahují plné kapacity a naplněnosti tříd, lze tyto úpravy provádět snáze. Vyšší počty žáků                
ve třídách lze řešit, dělením tříd na některé předměty (více viz níže: počet žáků na učitele) 
Plná naplněnost kapacity školy svědčí o velkém zájmu o dané vzdělávací zařízení, zároveň však tuto               
školu v jistých ohledech limituje (viz výše). Kromě problematiky úprav počtu žáků ve třídách s ohledem                
na přiznaná PO je potřeba také zmínit současný trend ve školství a to snižování počtu žáků ve třídách                  
za účelem zajištění individuálního přístupu k žákům.  
Dle zkušeností učitelů Frýdlantska je hranice optimálního počtu žáků ve třídě maximálně 25. Čím méně               
žáků ve třídě, tím může být výuka více individuální (v tomto ohledu mají výhodu, některé venkovské                
školy). Zároveň však nelze opomenout faktor ekonomický, tedy výši výdajů na zajištění chodu školy při               
nízkém počtu žáků. Hranice mezi zajištěním kvalitní individuální výuky a ekonomickými faktory je velmi              
tenká. 
 
Počet žáků v první třídě 
Počet žáků v první třídě má vliv na adaptaci dětí na povinnou školní docházku. V některých školách                 
(např. ZŠ Vratislavice, 600 - 700 žáků) je snahou ředitele, aby v 1. a 2. třídě byly děti rozděleny do více                     
tříd po méně žácích (20-25 žáků ve třídě), následně ve třetím ročníku dochází k navýšení počtu žáků ve                  
třídách “rozpuštěním” žáků z jedné třídy do zbývajících tříd. Ve třídách s nižším počtem žáků má učitel                 
možnost individuálnějšího přístupu k žákům a adaptace dětí na povinnou školní docházku probíhá             
snáze. 
Z tohoto pohledu mají žáci ZŠ Donín vhodné podmínky pro začátek základního vzdělávání. Počet žáků               
v první třídě této prvostupňové školy je také ovlivněn počtem otevřených tříd na obou plně               
organizovaných školách. Čím více prvních tříd je v daném roce otevřeno, tím méně dětí se přihlásí na                 
ZŠ Donín. Častým jevem je také nárůst počtu žáků na ZŠ Donín v průběhu roku, kteří odcházejí z plně                   
organizovaných škol. Počet žáků v ZŠ Loučná je závislý na počtu diagnostikovaných dětí. Plná              
naplněnost ZŠ Lidická souvisí s vyšším počtem žáků na této škole v 1. třídě. 
 
Počet žáků na učitele 
 
Tabulka 4 Počet žáků na učitele ve školním roce 2018/2019 
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ZŠ T.G.M. 308 287 280 20 

Název školy Počet žáků na učitele 

ZŠ Donín 15.2 

ZŠ Loučná 9,5 

ZŠ Lidická 15 
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Počet žáků na jednoho učitele je srovnatelný na ZŠ Donín a ZŠ Lidická. Na ZŠ. T. G. M. je počet žáků                     
na jednoho učitele mírně vyšší. Tento ukazatel souvisí s velikostí pedagogického sboru, který je              
částečně limitován výší finančních prostředků přidělovaných ze státního rozpočtu. V případě           
dostatečného počtu pedagogů lze v určitých případech žáky na důležité hodiny dělit, do více tříd a                
zajistit tak individuální výuku. 
 
 
 
Tabulka 5 Odchody žáků na víceletá gymnázia a konzervatoře z 5. ročníku ZŠ 

 
Možnost pokračovat ve vzdělávání po 5. ročníku na gymnáziu či konzervatoři využívali žáci v uplynulých               
3 letech maximálně ve 12% z celkového počtu žáků v 5. ročníku. 
Pro informaci v ORP Frýdlant na škole s největším počtem žáků je tento podíl za uplynulé 3 roky 16%,                   
na ostatních 3 plně organizovaných školách v této oblasti se tento podíl pohybuje mezi 1 - 6%.  
Počet žáků, kteří odešli na víceletá gymnázia či konzervatoře je v jednotlivých letech proměnlivý, na               
základě uvedených dat nelze učinit jednoznačný závěr. 
 
Tabulka 6 Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Cermat na víceletá gymnázia ve školním            
roce 2029/2020 
 

 
Dle informací, které poskytli ředitelé škol, na základě informací společnosti Cermat, která zajišťuje             
jednotná přijímací řízení na střední školy, konaly ve školním roce 2019/2020 zkoušky na střední školy               
pouze žáci ZŠ Lidická a ZŠ T.G.M. V obou školách konal přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 1                 
žák. S ohledem na tento fakt, nelze data jednoznačně interpretovat. Přestože žák ZŠ Lidická dosáhl               
lepších výsledků, může se jednat o individuální povahové a schopnostní rysy konkrétního žáka.  
S ohledem na charakter ZŠ Loučná není relevantní srovnávat zájem o výsledky žáků této školy s                
ostatními Hrádeckými školami. 
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ZŠ T.G.M. 16,2 

Název školy Podíl žáků, kteří pokračují v plnění 
školní docházky na gymnáziích či 
konzervatořích od 5. třídy 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

ZŠ Donín 0 0 0 

ZŠ Loučná 0 0 0 

ZŠ Lidická 0 7 12 

ZŠ T.G.M. 4 0 0 

 

Uchazeči o 8letá gymnázia 

UCHAZEČI O 
8LETÁ 
GYMNÁZIA 

výsledky ČJ výsledky M 

průměr medián průměr medián 

ZŠ Donín x x x x x 

ZŠ Loučná x x x x x 

ZŠ Lidická 1 62 62 72 72 

ZŠ T.G.M. 1 44 44 44 44 
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Pro Město Hrádek nad Nisou zpracovala MAS Frýdlantsko z.s.   9 



Koncepce základního školství v Hrádku nad Nisou 2020  

Tabulka 7 Podíl žáků (v %), kteří předčasně ukončili školní docházku v běžných třídách za ORP                
Libereckého kraje 
 

Zdroj: Data z výkazů MŠMT, zpracování KULK, D. Kasalová 
 
Předčasně ukončené odchody ze vzdělávání v běžných třídách v ORP Frýdlant se pohybují v rozptylu 4                
- 6%. Dosahují průměrných hodnot v ČR. Při bližším pohledu na jednotlivé oblasti už však statistika                
není tak optimistická. Hrádek nad Nisou vykazuje nejvyšší míru nedokončené školní docházky z ORP              
Liberec. Vyšší podíl předčasně ukončené školní docházky v Hrádku nad Nisou úzce souvisí se              
scioekonomickou strukturou obyvatel. 
 
Tabulka 8 Podíl žáků (v %), kteří předčasně ukončili školní docházku v běžných třídách v dílčích                
oblastech ORP Liberec 
 

 
Zdroj: Data z výkazů MŠMT, zpracování KULK, D. Kasalová 
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  2015_2016 2016_2017 2017_2018 2018_2019 průměr za  
4 roky 

Česká Lípa 8% 9% 7% 8% 8% 

Frýdlant 12% 13% 14% 10% 12% 

Jablonec nad Nisou 4% 5% 2% 3% 4% 

Jilemnice 1% 2% 1% 3% 1% 

Liberec 4% 6% 4% 5% 5% 

Nový Bor 11% 7% 5% 10% 8% 

Semily 3% 1% 1% 2% 2% 

Tanvald 8% 5% 11% 8% 8% 

Turnov 5% 5% 2% 3% 4% 

Železný Brod 3% 1% 1% 5% 2% 

  2015_2016 2016_2017 2017_2018 2018_2019 

Český Dub 5% 0% 6% 1% 

Hodkovice nad Mohelkou 0% 5% 7% 7% 

Hrádek nad Nisou 14% 17% 13% 2% 

Chrastava 6% 15% 3% 2% 

Jablonné v Podještědí 0% 8% 0% 3% 

Liberec 4% 5% 3% 5% 
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Tabulka 9 Podíl žáků (v %), kteří předčasně ukončili školní docházku v ZŠ v Hrádku nad Nisou 
 

Zdroj: Data z výkazů MŠMT, zpracování A. Randáková 
 
Podíl žáků, kteří předčasně ukončili školní docházku, není sledován na ZŠ Donín z důvodu že se                
nejedná o plně organizovanou ZŠ. Údaje za ZŠ Loučná vykazují s ohledem na specifický charakter               
školy vyšší úroveň, než je tomu u běžných tříd. S ohledem na charakter školy nedoporučujeme údaj                
srovnávat.  
Nižší podíl žáků s předčasně ukončeným vzděláním za poslední 3 roky vykazuje ZŠ T.G.M. Pro               
zajímavost uvádím údaje z regionu s podobnou socioekonomickou charakteristikou venkovského          
perfiferního regionu ORP Frýdlantsko. Na tamní škole s 800 žáky tento podíl dosáhl v posledních 3                
letech průměru 18%. Na dvou školách, které mají 200-350 žáků se tento podíl pohyboval na hodnotě                
5%.  
 
Tabulka 8 Podíl počtu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na celkovém počtu žáků ve              
škole ve školních letech 2017/2016 - 2018/2019 
 

Zdroj: Data z výkazů MŠMT, zpracování A. Randáková 

Dítětem, žákem, či studentem (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k               
naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě              
s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření vyplývajících z jeho individuálních potřeb na            
základě jeho zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. (MŠMT            
online http://www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani, cit 09/2019) 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby: 

● se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami         
řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování), 
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Název školy školní rok 2018/2019 školní rok 2017/2018 školní rok 2016/2017 

ZŠ Donín x x x 

ZŠ Loučná 
(speciální třídy) 20% 0% 33% 

ZŠ Lidická  
(běžné třídy) 2% 16% 21% 

ZŠ T.G.M. 
(běžné třídy) 2% 11% 14% 

Běžné třídy průměr 
za ZŠ 2% 13% 17% 

Název školy Školní rok 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

ZŠ Donín 18 15 8 

ZŠ Loučná 100 100 100 

ZŠ Lidická 12 16 18 

ZŠ T.G.M. 11 12 11 

http://www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani
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● se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a        
lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování), 

● se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním          
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo          
uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení             
azylu).  1

 
Podíl žáků s SVP na školách se pohybuje v intervalu 8 - 18%. Kromě ZŠ Loučná, která je zaměřena na                    
práci se žáky, kteří vyžadují poskytnutí podpůrných opatření. Škola je zaměřena na práci s žáky s                
vyššími stupni podpůrných opatření. Pro školy je důležité zejména to, že podpůrná opatření prvního              
stupně mohou uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), a to na základě              
školou vypracovaného plánu pedagogické podpory (PLPP). Tyto plány spočívají v minimální úpravě            
metod, organizace a hodnocení vzdělávání a nemají normovanou finanční náročnost. Škola je            
poskytuje žákům, u kterých se potřeba dílčích úprav ve vzdělávání projeví. 
Podpůrná opatření vyšších stupňů (druhého až pátého) může škola uplatnit pouze s doporučením ŠPZ,              
pokud toto zařízení shledá, že vzhledem k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných             
opatření nedochází k naplňování vzdělávacích možností žáka či k uplatnění jeho práva na vzdělávání.              
Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským           
zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce            
žáka.  

Podíl žáků se speciálními vzdělávacím potřebami může být informací, jak o tom zda školy ke svým                
žákům, přistupují individuálně, a umí pracovat se žáky s nižšími stupni podpůrných opatření, může také               
informovat o tom, zda na některých školách nedochází k vyšší koncentraci těchto žáků. Vyšší              
koncentrace žáků na některých školách může znamenat buď, že se jedná o školu segregovanou anebo               
o školu, která umí zajistit individuální přístup a umí využívat dostupných nástrojů k jejich podpoře v                
případě, že škola disponuje kvalifikovanými pracovníky (speciální pedagog, školní psycholog apod.),           
kteří s těmito žáky dobře pracují.  

 
Tabulka 9 Prospěch  a výsledky žáků na ZŠ ve školním roce 2018/2019 
 

 
V tabulce je uveden prospěch žáků, na jednotlivých ZŠ v Hrádku nad Nisou. Údaje za ZŠ Loučná s                  
ohledem na to, že jsou zde vzdělávání žáci podle §16 není uveden. 
Při vyhodnocování dat je potřeba zdůraznit, že ZŠ Donín je škola pouze s prvním stupněm.  
 
 
 

1 online http://www.nuov.cz/co-se-rozumi-pojmem-specialni-vzdelavaci-potreby cit 3.7. 2019 
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 Prospěch žáků 

Název školy Prospěli s 
vyznamenání
m (%) 

Prospěli Neprospěli 

ZŠ Donín 65,21 33,7 1,09 

ZŠ Loučná 25,6 74,4 0 

ZŠ Lidická 49,2 50 0,8 

ZŠ T.G.M. 45,4 49,3 5,3 

http://www.nuov.cz/co-se-rozumi-pojmem-specialni-vzdelavaci-potreby
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Tabulka 10 Výsledky jednotné přijímací zkoušky na střední školy Cermat ve školním roce             
2019/2020 
 

 
Pro výběr školy jsou pro rodiče rozhodující různé faktory. Pro některé rodiče je důležitý individuální               
přístup k žákům, rodinný charakter školy, nabídka zájmových aktivit, příprava na život. Důležitým             
faktorem může být i to, zda je škola schopná žáka připravit na další stupeň vzdělávání. Je třeba                 
zdůraznit, že zastoupení priorit rodičů je v populaci různé a k jednoznačnému stanovení zastoupení              
rodičů, pro které je příprava na střední školu nejvyšší prioritou je vhodné provést šetření. (Na               
Frýdlantsku tato šetření probíhala v roce 2017.) 
 
Výsledky jednotné přijímací zkoušky Cermat hovoří o tom, že ve školním roce 2019/2020 konalo              
přijímací zkoušky na čtyřleté obory více žáků ze ZŠ Lidická. Žáci této školy také dosáhli lepších                
výsledků než žáci T.G.M. 
 
Při přípravě koncepce školství v Hrádku nad Nisou jsme realizovali dotazníkové šetření mezi rodiči              
základních škol. Výsledky tohoto šetření jsou Přílohou č. 1 této koncepce. 
 
 
 
 
Shrnutí obecných informací 

● Počet narozených dětí v letech 2014 - 2018 signalizuje, že bude důležité otevřít přiměřený              
počet prvních tříd. (Při rozhodování o přiměřeném počtu otevřených tříd je zapotřebí zohlednit             
počet žáků, kteří mají nastoupit do základních škol, úzce souvisí s počtem doporučených             
odkladů PPP a vychází z počtu dětí v příslušném věku (viz graf 2) 

● Počet otevřených prvních tříd na 2 plně organizovaných školách má vliv na počet žáků na               
prvostupňové ZŠ Donín. 

● Naplněnost ZŠ Lidická byla v posledních 3 letech vyšší než ZŠ T.G.M. 
● Existence ZŠS v Hrádku nad Nisou je důležitá s ohledem na omezenou mobilitu rodičů žáků,               

kteří tuto školu navštěvují. 
● ZŠ Donín rodinným prostředím vhodně doplňuje spektrum nabídky vzdělávání v Hrádku nad            

Nisou. 
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UCHAZEČI O 
4LETÉ 
OBORY 

Uchazeči o 4 leté obory 

výsledky ČJ výsledky M 

průměr medián průměr medián 

ZŠ Donín x x x x x 

ZŠ Loučná x x x x x 

ZŠ Lidická 39 61,3 60 48,2 42 

ZŠ T.G.M. 16 55 60 40 42 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhqSdxUgwfLer4dNNCM7pc2Q3vn25XscHHY2rixEiNc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhqSdxUgwfLer4dNNCM7pc2Q3vn25XscHHY2rixEiNc/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1z7nGtaoomsumyvWssvYxoXg1Ui5YPkiwrCf_7qHzug4/edit
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Personální podmínky na jednotlivých školách 

Tabulka 11  Pedagogičtí pracovníci na ZŠ v Hrádku nad Nisou ve školním roce 2018/2019 

 
Průměrný počet žáků na jednoho učitele je na dvou plně organizovaných školách srovnatelný. Na ZŠ               
Loučná je tento počet s ohledem na charakter školy odlišný. Práce se žáky s vyššími stupni PO                 
vyžaduje individuálnější přístup než na běžných školách a proto je počet žáků na jednoho učitele               
výrazně nižší.  
Na ZŠ Lidická je pedagogický sbor složen ze zkušených učitelů s největším zastoupením věkové              
kategorie 41-50 let. Ve věkové kategorii nad 51 let je na této škole 28,5 % učitelů. Na ZŠ T.G.M. tvoří                    
věková kategorie 41 - 50 20% pedagogického sboru, učitelé ve věkové kategorii 51+ tvoří 60%               
pedagogického sboru a na této škole působí i mladí učitelé do 41 let věku, kterých je v pedagogickém                  
sboru 20%. 
V ZŠ T.G.M. je v současné době 8 učitelek na mateřské dovolené. V případě jejich návratu se sníží                  
věkový průměr pedagogického sboru na této škole.V ZŠ Lidická jsou na mateřské dovolené 4 učitelky a                
1 vychovatelka. I v případě jejich návratu se sníží věkový průměr pedagogického sboru na této škole. 
 
Tabulka 12 Pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované, metodické nebo metodologické         
činnosti ve školním roce 2018/2019 
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Pedagogičtí 
pracovníci 

Počet 
učitelů 

Počet učitelů 
-přepočtení na 
plně zaměstnané 

počet asistentů - 
přepočtení na plně 
zaměstnané 

Průměrný 
počet žáků 
na učitele 

Počet ped. pracovníků ve věku 

41-50 nad 51 důchodový 
věk 

ZŠ Donín 6 6 3,75 15 7 2 0 

ZŠ Loučná 10 10 2,47 9,5 4 1 1 

ZŠ Lidická 29 25,7 1,75 15 20 8 1 

ZŠ T.G.M. 21 18,93 3,77 16,2 4 12 1 

Pedagogičtí pracovníci vykonávající 
specializované činnosti 

ZŠ Donín ZŠ Loučná ZŠ Lidická ZŠ T.G.M. 

Výchovný poradce 
0 1 1 2 

Metodik informačních a komunikačních 
technologií 0 1 1 0 

Metodik prevence soc. pat. jevů 0 1 2 1 

Uvádějící učitel 0 0 1 0 

Koordinace v oblasti informačních a 
komunikačních technologií 0 0 0 0 

Tvorba a následná koordinace SVP 
0 1 1 1 

Prevence soc. pat. jevů 0 1 1 0 

Činnost v oblasti EVVO 0 0 0 0 

ČInnost spec. pedagoga v obl. školské 
logopedie 0 0 0 0 

Činnosti v obl. prostor orientace zrakově 
postižených 0 0 0 0 
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V ZŠ Donín probíhá kvalifikační studium pro činnosti výchovného poradce a metodika prevence.  
 
ZŠ T.G.M. spolupracuje v oblasti ICT s externí firmou, a proto tento zaměstnanec není vykazován ve                
výkazech MŠMT. S touto externí firmou spolupracuje i ZŠ Lidická. Firma na této škole zajišťuje správu                
ICT, ale nepůsobí jako metodik ICT. ZŠ Loučná – má taktéž externího zaměstnance v oblasti ICT, není                 
vykazován ve výkaznictví. 
 
Provádění některých specializovaných metodických a metodologických činností na školách je upraveno           
vyhláškou 2005/72 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských            
zařízeních. V paragrafu 7, který se týká i základních škol je uvedeno následující: “Ředitel základní,               
střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním            
poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik           
prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými             
pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním            
psychologem nebo školním speciálním pedagogem”.  
Ve většině větších plně organizovaných škol jsou, s ohledem na značný počet pedagogů, činnosti              
školního poradenského pracoviště zajištěny. Na školách, které nejsou plně organizované bývají           
zajištěny zejména činnosti výchovného poradce a metodika prevence. Ostatní pozice může škola řešit             
externí spoluprací, nicméně externí spolupráce je pro školu finančně náročná.  
ZŠ Donín a ZŠ Loučná, díky podpoře zřizovatele, spolupracují s externím školním psychologem.  
Činnost speciálního pedagoga bývá dostupná spíše na plně organizovaných školách.  
V ZŠ Loučná pracují speciální pedagogové nejen v oblasti psychopedie ale i dalších specializovaných              
činnostech jako jsou logopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie.  
 
 
Vliv na kvalitu výuky má kvalita pedagogického sboru. Kvalita pedagogického sboru je dána zejména              
počátečním vzděláním učitelů a jejich dalším vzděláváním (DVPP). Níže uvedená tabulka podává            
přehled o kvalifikaci pedagogů na dvou plně organizovaných školách v Hrádku nad Nisou. Na ZŠ Donín                
působí učitelé s aprobací pro první stupeň. 
Tabulka 13 Přehled aprobací na ZŠ Lidická a ZŠ T.G.M. 
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Činnost výchovného poradce 0 0 0 0 

Přehled aprobací na ZŠ Lidická a ZŠ T.G.M. 

 Lidická T.G.M 

ČJ 6 4 

NJ 3 3 

D 4 4 

Z 3 3 

Tv 1 1 

Aj 2 2 

Ov 2 3 

1. st 8 3 

M 4 2 

spec. ped. 2 1 

Př 1 0 

Ch 1 0 
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Zdroj: Výroční zprávy ZŠ 2018/2019 
 
Tabulka 14 Počet účastníků na DVPP za jednotlivé ZŠ, průměr za školní roky 2016/2017 -               
2018/2019 

 
V tabulce je uveden průměrný počet účastníků školení v minulých 3 školních letech. Počet účastníků               
souvisí s velikostí pedagogického sboru. Na školách, které nejsou plně organizovány ovlivňuje účast na              
vzdělávání také zhoršená možnost zástupů po dobu konání DVPP. 
Studium specializačních činností na ZŠ Loučná není relevantní, neboť jsou v tomto směru pedagogičtí              
pracovníci již plně kvalifikovaní. 
 
 
Výuka jazyků 
Výuka jazyků probíhá na všech základních školách ve městě. 
Na ZŠ Lidická probíhá ve spolupráci s partnerskou školou v Hartau program pro společnou              
česko-německou výuku. Od první třídy mají žáci jeden den v týdnu česko-německou výuku. třídy A               
mají výuku Nj povinnou, třídy B volitelnou. Jeden měsíc jezdí celá třída do Hartau a další měsíc                 
německá třída do Hrádku n. N. Ve všech partnerských třídách probíhají na závěr roku společné               
vícedenní pobyty v Jizerských horách, či Českém ráji atd. Od třetí třídy zajišťuje ZŠ Lidická pro své                 
žáky výuku anglického jazyka. 
Na ZŠ T.G.M. probíhá výuka angličtiny a v 7. - 9. ročníku výuka druhého jazyka v časové dotaci 2                   
hodiny týdně. 
Na ZŠ Donín do loňského roku probíhala povinná výuka anglického jazyka od 3. třídy. Od               
letošního roku byl zaveden anglický jazyk od první třídy. 
Na ZŠ Loučná je anglický jazyk zařazen jako povinný od 3. ročníku. Důraz je kladen na konverzaci                 
a odstranění zábran při komunikaci v cizí řeči. 
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Rj 1 2 

Fy 1 1 

VV 0 2 

Hv 1 0 

vychovatelství 0 1 

ekonomicko správní 0 1 

informatika 0 1 

VŠ chem.- tech+ pedagogika 0 1 

 ZŠ Donín ZŠ Loučná ZŠ Lidická ZŠ T.G.M. 

Studium ke splnění kvalifikačních 
předpokladů - studium v oblasti 
pedagogických věd 

0 0,33 3,67 2,33 

Studium k výkonu specializačních 
činností 

0,67 0 1,67 0,67 

Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace - dlouhodobé 

0 0,33 0,67 1,67 

Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace - krátkodobé 

0 4,33 70,33 36,67 
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Tabulka 15 Počet hodin cizího jazyka týdně 

 
 
Shrnutí personálních podmínek na ZŠ v Hrádku nad Nisou 

● DVPP na školách probíhá úměrně personálním a finančním možnostem škol 
● Všechny školy zajišťují činnost školských poradenských pracovišť 
● Zřizovatel u dvou menších škol podporuje spolupráci s externím školním psychologem 
● Školy zajišťují výuku jazyků v míře úměrné možnostem a velikosti školy 
● Jedna ze škol podporuje aktivity prohlubující znalost německého jazyka, která usnadňuje           

adaptaci žáků na život v příhraničním regionu 
● Na jedné z plně organizovaných škol je zvýšený podíl zaměstnanců ve věku nad 51 let,               

tato škola má také vysoký podíl mladých učitelů do 40 let 
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Název školy 
Počet hodin na I. 
stupni cizího 
jazyka povinný 

Počet hodin na I. 
stupni cizího 
jazyka volitelný 

Počet hodin na 
II. stupni cizího 
jazyka povinný 

Počet hodin na 
II. stupni cizího 
jazyka volitelný 

ZŠ Donín 1.-2. tř. 2 h 
3.-5. tř. 3 h 0 X X 

ZŠ Loučná 3. - 5.tř. 2 h 0 6. - 9. tř. 2h 0 

ZŠ Lidická 3 hodiny 1 hodina 5 hodin  

ZŠ T.G.M. 3.-5. tř 3 h 0 6. tř 3 h 
7. - 9. tř 5h 0 
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2.4. Stravování 
Tabulka 16 stravování na školách v Hrádku nad Nisou 

 
V Hrádku nad Nisou je jedna školní jídelna umístěná v centru obce, která zajišťuje stravování pro žáky                 
všech základních škol v Hrádku nad Nisou a děti z MŠ Loučná a pro pedagogy ZŠ T.G.M. Součástí                  
jídelny ZŠ T.G.M je výdejna, kde se vydává jídlo pro žáky ZŠ T.G.M. a ZŠ Lidická. ZŠ Donín a ZŠ a MŠ                      
Loučná mají vlastní výdejny. Kapacita školních výdejen a jídelen je dostatečná. 
Zaměstnanci ZŠ Lidická, kteří se v jídelně stravují musí být v souladu s požadavky legislativy vedeni                
jako cizí strávníci. Učitelé mohou také využívat možnosti stravování v restauračních zařízeních ve             
městě. Případné připomínky rodičů či učitelů k provozu jídelny je nutné řešit s ředitelem a vedoucí                
stravování ZŠ T.G.M. 
 
Provoz školních jídelen je stanoven ve školském zákoně 561/2004 Sb., důležitá je vyhláška č. 107/2005               
Sb., o školním stravování. 
Vyhláška stanovuje dva základní požadavky: a) finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd               
připraven b) průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš).              
Poskytování školních obědů má jasně stanovená pravidla. Náklady na oběd neplatí rodiče v plném              
rozsahu. Přímé výdaje - mzdové náklady hradí stát, nepřímé výdaje - provozní náklady zřizovatel,              
rodiče platí pouze náklady na potraviny. 
Vyhláška č. 107/2005 Sb. obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na            
strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat. Školní jídelna se musí vejít do stanovených                
finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není             
jednoduché. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy             
(spotřební koš).  
 
Shrnutí stravování 

● Školní jídelna plní normy stanovené vyhláškou o školním stravování.  
● Možnost ovlivnění provozu jídelny cizími strávníky je omezená. 
● Zaměstnanci ostatních škol nemohou v současné době využívat stravování ve školní jídelně            

jako benefit zaměstnavatele  
● Připomínky ze stran rodičů ZŠ Lidická je nutné řešit přes ředitele ZŠ T. G. M. 
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Stravování Druh Kapacita Strávníci 
 (děti, žáci a 
studenti) 
celkem 

Ostatní 
pravidelně 
stravovaní 

Z toho počet 
pedagogů, z 
toho 
pracovníci 
škol a 
školských 
zařízení 

ZŠ Donín výdejna 100 77 9 9 

ZŠ Loučná výdejna 75 59 14 14 

ZŠ Lidická využívá TGM x x x x 

ZŠ T.G.M. jídelna 700 592 94 48 

Zdroj dat rejstřík škol rejstřík škol 
Z 17-01, ř. 
0101 

Z 17-01, ř. 
0113 

Z 17-01, ř. 
0114 
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2.5. Zájmové vzdělávání a další aktivity škol 
Zájmové vzdělávání je právně ukotveno v zákoně č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním,            
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je zde definováno v § 111 jako vzdělávání                
poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.  
 
Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve            
střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.  
 
Zájmové vzdělávání poskytují žákům základní školy a Dům dětí a mládeže Drak. Jedná se o               
středisko volného času a zájmového vzdělávání pro děti, mládež a dospělé zájemce. (Program rozvoje              
města, 2019). 
 
Od školního roku 2020/2021 je ZUŠ součástí ZŠ T.G.M. Před tímto školním rokem působila ve městě                
ZUŠ jako detašované pracoviště ZUŠ v Liberci. Touto administrativní změnou došlo ke garanci             
dostatečné kapacity pro žáky z Hrádku n. N.  a okolí a nezávislosti ZUŠ na Liberci. 
 
Školní družiny a kluby 

Tabulka 17 Zájmové vzdělávání v Hrádku nad Nisou 

 
Školní družina je zřízena na všech základních školách a její kapacita je plně naplněna (kromě ZŠ                
Loučná). Všechny družiny jsou v provozu mezi 6:30 a 16:00. Dvě ZŠ mají prodloužený provoz ZŠ                
Lidická do 17h a ZŠ T.G.M od 6:00. 
ZŠ T.G.M. otevírá družinu přednostně pro žáky 1. - 3. třídy, v ZŠ Lidická mohou být v družině umístěni i                    
žáci 4. tříd. V ZŠ Donín není potřeba přednost ročníků nastavovat, družina pojme zájemce ze všech tříd                 
1. stupně.  
Žádná ze škol nezřizuje školní klub. Počty zaměstnanců družin jsou úměrné počtu dětí v družinách,               
většina škol využívá i v družině asistentů pedagoga.(Viz tabulka 18). 
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Školní 
družina 

Kapacita 
2018/2019 

Zapsaní 
účastníci 

Z toho 
účastníci z 
2.stupně 

obsazenost 
ŠD (počet 
žáků v ŠD v 
roce 
2018/2019 
/kapacita 

Ranní 
provoz od 

Odpolední 
provoz do 

ZŠ Donín 50 50 0 100 % 6:30 16:00 

ZŠ Loučná 15 13 1 86% 6:30 16:00 

ZŠ Lidická 90 90 0 100% 6:30 17:00 

ZŠ T.G.M. 75 75 0 100 % 6:00 16:00 

https://www.msmt.cz/file/25122/download/
https://www.msmt.cz/file/25122/download/
http://www.msmt.cz/mladez/strediska-volneho-casu
http://www.msmt.cz/mladez/skolni-druziny
http://www.msmt.cz/mladez/skolni-kluby
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Tabulka 18 Počet pracovníků ve školních družinách v Hrádku nad Nisou ve školním roce              
2018/2019 

 

Kroužky organizované školami 

Tabulka 19 Kroužky organizované školami v Hrádku nad Nisou  

 
Počet kroužků na školách souvisí s několika faktory: s počtem žáků na škole, se zájmem žáků o                 
kroužky, s financováním kroužků se způsobem zajištění kroužků a také se zajištěním vedení těchto              
kroužků. Na škole s menším počtem žáků je obtížné sehnat minimální počet zájemců o kroužky. Zájem                
žáků o kroužky souvisí také s výší úhrady kroužků a s finančními možnostmi rodičů kroužky hradit.                
Větší zájem je o kroužky zdarma nebo za symbolický poplatek pokrývající např. materiál. Organizace              2

kroužků na ZŠ Loučná je výrazně limitována zájmem žáků a finančními možnostmi rodičů těchto žáků.               
Tato škola nad rámec uvedených pravidelných kroužků realizuje po dohodě s žáky jednorázové             
odpolední akce např. hra na klavír. ZŠ T.G. M. nad rámec pravidelných kroužků pro své žáky také                 
organizuje jednorázové odpolední akce např. bruslení.  

2 Mapováním nákladovosti kroužků se věnují projekty MAP (Místní akční plány), informace o situaci na 
Frýdlantsku najdete na https://www.frydlantsko.eu/2019/09/13/kolik-stoji-krouzky-deti-frydlantsku/ 
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Školní družina Počet 
vychovatelů 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

ZŠ Donín 2 0 

ZŠ Loučná 1 2 

ZŠ Lidická 3 1 

ZŠ T.G.M. 3 1 

 ZŠ Donín ZŠ Loučná ZŠ Lidická ZŠ T.G.M. 

Výtvarný 
kroužek 

1 1 1 1 

Hudební 
kroužek 

1 1 1 1 

Polytechnika 0 0 4 0 

Jiné: (jaké) keramický 1, 
informatika 1 

MDST - 
Metoda 
dobrého startu, 
Logopedie 

Matematika 2, 
Fyzika 1, 
Chemie 1, 
Dějepis 1, 
logopedická 
poradna 

Příprava na 
přijímací 
zkoušky Čj 1, 
příprava na 
přijímací 
zkoušky M 1 
Sportovní 
kroužek 
 

Jazyky 0 0 1 1 

Pohybová 
kultura (sport i 
tanec) 

0 1 4 1 
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Vedení kroužků na školách může být realizováno různými způsoby: aktivním přístupem pedagogů, kteří             
nad rámec pracovního úvazku zajistí chod kroužku, nebo jsou kroužky realizovány v DDM, nebo              
kroužky na školách vede jiný subjekt (v Liberci např. Music time, Brick by brick, či různé spolky a                  
sportovní oddíly). V tomto směru mají menší města či obce nevýhodu, protože na jejich území působí                
méně subjektů, které by kroužky zajišťovaly a proto je nabídka kroužků omezenější. Z tabulky 12 je                
patrné, že ZŠ Donín, navzdory malému pedagogickému sboru, dokáže zajistit pestrou nabídku kroužků             
pro své žáky. ZŠ Lidická zajišťuje pro své žáky široké spektrum kroužků. 
 
Přítomnost ZUŠ a DDM ve městě je jistě přínosem pro aktivní trávení volného času, zároveň však by si                  
nabídka kroužků na školách a nabídka kroužků těchto dvou subjektů neměla konkurovat. Vhodná by              
byla spolupráce těchto subjektů se školami. 
 
 
Další aktivity škol 

Spolupráce se zřizovatelem 
Školní rok v Hrádku nad Nisou bývá zahájen i zakončen ve spolupráci se zřizovatelem, všechny školy                
se účastní přivítání prvňáčků na radnici či zakončení školního roku na radnici.  
 
Aktivity pro rodiče 
Komunikace škol s rodiči probíhá také například při rozloučení se školním rokem či díky dnům               
otevřených dveří. Na některých školách jsou každoročně připravovány adventní či velikonoční akce pro             
rodiče, na jiných školách tyto akce probíhaly jen v některých letech (ZŠ Lidická, ZŠ T.G.M.). Školy také                 
pro rodiče organizují koncerty či vystoupení dramatických kroužků často spojené se zakončením            
školního roku či ku příležitosti oslav adventu. 
 
Spolupráce s ostatními školami 
Předškolní děti mohou základní školy navštívit v rámci dnů otevřených dveří. Některé základní školy              
pak připravují akce, které dětem umožní snáze přejít z MŠ do ZŠ, například v ZŠ Loučná probíhají                 
společná vystoupení žáků MŠ a ZŠ. Na ZŠ T.G.M. probíhají před zahájením povinné školní docházky               
návštěvy dětí z MŠ na ZŠ. 
Školy spolupracují s dalšími školami Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, jsou zapojeny také do           
Mikroregionální soutěže Zlatá pětka. 
 
 
 
Shrnutí zájmové vzdělávání 

● kapacita družin na školách je naplněna,  
● v ZŠ T.G.M. jsou do družiny z kapacitních důvodů přednostně přijímáni žáci 1.-3. tříd 
● kroužky jsou na školách v Hrádku nad Nisou zajišťovány s různou intenzitou 
● realizace kroužků na školách je limitována mnoha faktory 
● přítomnost ZUŠ v Hrádku nad Nisou výrazně zvyšuje nabídku kvalitní náplně volného času dětí 
● kroužky pro děti zajišťuje i DDM 
● aktivity škol zahrnují jak spolupráci se zřizovatelem, tak pestrou škálu aktivit pro rodiče 
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2. SWOT základního školství v Hrádku nad Nisou 
Na základě provedené analýzy školství, řízených rozhovorů s ředitěli škol a facilitovaných            
diskusí komise pro základní školství v Hrádku nad Nisou byly stanoveny 4 oblasti, pro které               
byla provedena SWOT analýza. Silné a slabé stránky, byly členy komise následně ohodnoceny,             
přidělením bodů napříč oblastmi tak, aby bylo možné určit nejdůležitější silné a slabé stránky              
základního školství v Hrádku nad Nisou. 
 

 
 
 
 
 
Pozn: ZŠ Loučná – bezbariérovost – schválen projekt města na výstavbu výtahu, práce započnou v 

lednu roku 2021 
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Provoz škol  

SILNÉ STRÁNKY (S)  SLABÉ STRÁNKY (W)  

vybavenost škol kromě ZŠS a ZŠ Donín 4 
počty žáků v 1. a 6. třídách (optimální 
rozdělení) 8 

dobrá atmosféra škol 3 malý zájem rodičů o dění ve škole 3 

domácí prostředí (vyhovuje rodičům) 2 bezbariérovost (ZŠ Donín, ZŠ Loučná) 3 

prevence patologických jevů  2 nabídka aprobací (některé chybí) 2 

spolupráce se zřizovatelem 1 malé tělocvičny ve škole 2 

  finance státní - pomůcky 1 

  finance město - údržba prostor 1 

  konkurence LBC škol - personální 
obsazení 

0 

  neochota učitelů přecházet (časová a 
organizační náročnost) 

0 

PŘÍLEŽITOSTI (O)  OHROŽENÍ (T)  

startovací byty pro mladé pedagogy 
(spolupráce s městem) 4 

stárnutí ped. sboru 3 

benefity pro zaměstnance 2 kvalifikovanost ped. sboru 3 

možnost sdílení učeben a sportovišť 1 bytová dostupnost pro učitele 1 

studenti TUL do Hrádku 1 odchod pedagogů po MD 0 

řešení dopravní obslužnosti (dojíždějící do 
ZŠ Donín) 0 
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Žáci se SVP  

SILNÉ STRÁNKY (S)  SLABÉ STRÁNKY (W)  

spolupráce mezi školami při přestupu 
žáků - předávání informací 8 předsudky při přestupu do ZŠ Loučná 4 

ZŠS dle §16 (přítomnost ve městě) 3 
komunikace rodičů se školami (rodiče se 
bojí změny) 0 

optimální počet výchovných poradců 1 
chybějící šk. psycholog na "velkých " 
školách 

0 

AP (asistenti pedagoga) ve školách 0   

PŘÍLEŽITOSTI (O)  OHROŽENÍ (T)  

zlepšit informovanost o možnostech 
vzdělávání žáků s SVP (individuální 
přístup 6 

kumulace žáků SVP (snížení úrovně 
výuky v běžných třídách) 8 

školní psycholog, etoped 3 
přesouvání odpovědnosti na školu ze 
strany rodičů 

0 

pravidelné porady výchovných poradců z 
jednotlivých škol 1 

personální omezení a kapacita budov 0 

dělení tříd dle zájmu 1 změna vyhlášky - skupinové intervence 0 

zbavení předsudků u rodičů ze ZŠ Loučná 0 méně asistentů  

Stravování  

SILNÉ STRÁNKY (S)  SLABÉ STRÁNKY (W)  

dodržování norem 2 vybavení jídelny 7 

vstřícné jednání personálu (i s dětmi) 0 nemožnost výběru dopravce 2 

dotace na obědy zdarma 0 dietní stravování chybí (nebyl zájem) 2 

  nemožnost výběru dodavatele stravování 1 

  malý zájem rodičů o kvalitu stravování 1 

  
zaměstnanci mimo TGM jsou cizí strávníci 
(nejsou benefity) 0 

PŘÍLEŽITOSTI (O)  OHROŽENÍ (T)  

zapracování nových jídel 5 stavební stav jídelny a kuchyně 5 

změna nebo doplnění jídelníčků 2 zvýšení cen potravin a energie  

vzdělávání kuchařek 2   

změna surovin 0   

umožnit zpětnou vazbu 0   

vyvážit neoblíbená jídla moučníkem 0   

využití lokálních dodavatelů 0   
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Zájmové vzdělávání  

SILNÉ STRÁNKY (S)  SLABÉ STRÁNKY (W)  

pestrá nabídka kroužků ZUŠ 2 malé prostory (družin) 3 

kvalifikované vychovatelky ŠD 1 omezená nabídka a kapacita DDM a Drak 1 

široká nabídka sportů 1 kapacita ŠD 0 

Maják, Vagon 1 slabší motivovanost dětí 0 

DDM Drak - spolupráce 0 
menší počet dětí k naplnění min. kapacity 
kroužků (na jednotlivých školách) 

0 

PŘÍLEŽITOSTI (O)  OHROŽENÍ (T) 
 

 

přehled kroužků na webu města (školy, 
DDM) 3 neochota rodičů platit kroužky 0 

využití nabídky kroužků jiných škol 3 časová vytíženost učitelů 0 

všechny kroužky pod DDM Drak 1 financování DDm Drak 0 

prohloubení spolupráce s DDM Drak 0   

termín zápisu do kroužků 0   

Nejvýznamnější silné stránky Počet přidělených bodů 

spolupráce mezi školami při přestupu žáků - 
předávání informací 8 

vybavenost škol kromě ZŠS a ZŠ Donín 4 

dobrá atmosféra škol 3 

ZŠS dle §16 (přítomnost ve městě) 3 

Nejvýznamnější slabé stránky Počet přidělených bodů 

počty žáků v 1. a 6. třídách (optimální rozdělení) 8 

vybavení jídelny 7 

předsudky při přestupu do ZŠ Loučná 4 

malé prostory (družin) 3 

malý zájem rodičů o dění ve škole 3 

bezbariérovost (ZŠ Donín, ZŠ Loučná) 3 
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4 Strategická část - Jak bychom chtěli, aby to 
vypadalo a co proto můžeme udělat? 

Strategická část byla sestavena na základě analýzy stavu školství v Hrádku nad Nisou a jednání komise                
pro základní školství, která probíhala v měsících červen - prosinec 2020. 
Členové školské komise definovali oblasti, ve kterých by v základním školství v Hrádku nad Nisou mělo                
dojít ke zlepšení a stanovili cíle, kterých by v daných oblastech mělo být dosaženo a navrhli soubor                 
aktivit, kterými by stanových cílů mělo být dosaženo. Pro snazší kontrolu, vývoje v dané oblasti bylo                
stanoveno, jaké indikátory mají být sledovány. Způsob jakým bude sledován postup k vytyčeným cílům              
je popsán v implementační části. 
Definované aktivity povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na základních školách a lze je             
realizovat jak v případě sloučení, tak v případě nesloučení škol v Hrádku nad Nisou. 
 
 

3. 1. Přehled oblastí rozvoje 
Koncepce rozvoje základního školství v Hrádku nad Nisou byla rozdělena do 5  oblastí, pro každou 
oblast byly definovány cíle, kterých má být v dané oblasti dosaženo: 
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Oblast 1 Podpora aktivního trávení volného času žáků v Hrádku nad Nisou 

Oblast 2 Rozvoj kompetencí a motivace zaměstnanců základních škol v Hrádku nad Nisou 

Oblast 3 Podpora rovných příležitostí a prevence rizikového chování 

Oblast 4 Úspěšné přechody mezi stupni vzdělávání 

Oblast 5 Komunikace se zřizovatelem a rozvoj infrastruktury škol 
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4.2 O1 Podpora aktivního trávení volného času žáků v Hrádku          
nad Nisou 
 

 
Možné je v této oblasti také navázání spolupráce mezi školami a dalšími subjekty, které mohou kroužky                
na školách zajistit. 
Při sestavování nabídky kroužků na školách lze využívat existující dotační zdroje např. “šablony”. 
S dosažením výše uvedených cílů souvisí revize prostorových kapacit pro zajištění zájmového            
vzdělávání (kapacita družiny, ZUŠ apod.). 
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Cíl 1.1 

Zvýšit dostupnost zájmových kroužků pro děti z více škol. Zajištění nabídky odpoledních činností             
ve školní družině podpoří žáky v rozvoji kompetencí potřebných pro další vzdělávání. 
 
Cíl zohledňuje stav, kdy v oblasti jsou omezené personální kapacity pro organizaci zajímavých             
kroužků, jak z hlediska počtu pedagogů, kteří jsou ochotni vedení kroužků zajišťovat, tak z hlediska               
počtu žáků, kteří mají zájem kroužky navštěvovat. Na jednotlivých školách je pro uskutečnění             
kroužku nízký počet dětí, ale pokud by jeden kroužek mohli navštěvovat žáci více škol, byl by                
kroužek kapacitně naplněn a mohl by být realizován. 

Cíl 1.2 

Jedním z cílů v této oblasti je zapojení širokého spektra žáků do aktivit nabízených školou, které                
podpoří účelné trávení volného času a podpoří prevenci sociálně patologických jevů v oblasti. 

Cíl 1.3 

Prohloubení informovanosti veřejnosti o nabídce a poptávce po kroužcích a zájmových           
oborech, které nabízejí stávající subjekty zájmového vzdělávání v Hrádku nad Nisou (DDM a ZUŠ a               
ZŠ) a sladění této nabídky s potřebami a zájmem žáků na základních školách v Hrádku nad Nisou. 

Indikátory k naplnění cílů v oblasti 1 

počet kroužků na školách 

počet žáků účastnících se zájmových kroužků a oborů ZUŠ 

informační systém sledující nabídku a poptávku po kroužcích a oborech 

Číslo 
aktivity 

Název aktivity Vazba na cíle 

A 1.1. Zajištění informovanosti všech škol v Hrádku nad Nisou o 
naplněnosti oborů ZUŠ v průběhu letních prázdnin. 

1.1, 1.3 

A 1.2. Zajištění stejných šancí pro přihlášení se do ZUŠ (a informace o 
nabídce ZUŠ) pro všechny žáky Hradeckých škol. 

1.1, 1.2, 1.3 
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A 1.3. Revize přijímacích kritérií na ZUŠ s ohledem na spádovost a 
dosažitelnost služeb v Hrádku nad Nisou i z okolních obcí (např. 
Bílý Kostel, Chotyně) 

1.1, 1.2 

A 1.4. Úprava prostor v ZŠ T. G.M. pro výtvarné a lit. dramatické obory v 
ZUŠ. (Střednědobý výhled) 

1.1, 1.2 

A 1.5. Prověření možnosti navýšení kapacity hudebních oborů v ZUŠ. 
(Dlouhodobý výhled) 

1.1, 1.2 

A 1. 6. Informační systém o naplněnosti a nabídce volnočasových aktivit 1.1, 1.2, 1.3 

A 1. 7. Vytvoření nabídky zájmových kroužků napříč školami 1.1, 1.2 

A 1. 8. Stanovení optimálního jednotného financování kroužků na ZŠ v 
Hrádku nad Nisou 

1.1 
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4.3. O2 Rozvoj kompetencí a motivace zaměstnanců základních        
škol v Hrádku nad Nisou 
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Cíl 2.1 

Dostatek aprobovaných učitelů na všech školách v Hrádku nad Nisou, kteří budou mít podmínky              
(prostor, čas a příslušné ohodnocení) pro individuální přístup k žákům a realizaci společných             
projektů. 

Cíl 2.2 

Dosažení srovnatelných kompetencí pedagogických pracovníků na jednotlivých školách sdílením         
zkušeností napříč školami a realizací společných projektů. 

Cíl 2.3 

Podpora dobrého klimatu pedagogického sboru na jednotlivých školách 

Cíl 2. 4. 

Podpora motivace učitelů k individuálnímu přístupu k žákům a realizaci společných projektů. 

Indikátory k naplnění cílů v oblasti 2 

počet aprobovaných učitelů na ZŠ 

počet akcí ke sdílení zkušeností 

pobídka pro učitele 

počet škol, na kterých probíhá supervize/ počet uskutečněných supervizí na školách 

Číslo aktivity Název aktivity vazba na cíle 

A. 2. 1. Vytvoření pobídky pro dlouhodobé působení kvalitních učitelů v 
Hrádku nad Nisou 

2.1 

A. 2. 2. Pravidelná tematická setkávání učitelů napříč školami 2.2., 2.4. 

A. 2. 3. 
Pravidelná setkávání metodiků prevence a plánování 
preventivních programů 2.2. 2.3. 

A. 2. 4. Prověřit možnost spolupráce hradeckých škol a TUL 2.1. 

A. 2. 5. 
Motivovat žáky hradeckých škol k zájmu o pedagogické obory a 
působení v Hrádku nad Nisou 2.1. 

A. 2. 6. 
Podpora dobrého klimatu v pedagogických sborech např. formou 
supervizí 2.3. 
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4.4. O3 Podpora rovných příležitostí a prevence rizikového        
chování 
 

 
Při naplňování výše uvedených cílů bude maximální snahou využít kapacit osob a zařízení, které jsou v 
Hrádku nad Nisou k dispozici.  
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Cíl 3.1 

Cílem opatření je prohloubit spolupráci školských poradenských pracovišť na školách v Hrádku nad 
Nisou mezi sebou a přispět ke snižování míry školního neúspěchu. 

Cíl 3.2 

Podpořit učitele na jednotlivých ZŠ v práci s žáky s běžnými vzdělávacími potřebami. 

Cíl 3.3 

Podporovat učitele v individuálním přístupu k žákům.  

Cíl 3.4 

Poskytnout rodičům dostatečné kvalifikované odborné poradenství v případě žáků s SVP. 

Indikátory k naplnění cílů v oblasti 3 

Koncepční dokument v oblasti: výchovného poradenství/ kariérového poradenství/ 
primární prevence přijímaný všemi školami v Hrádku nad Nisou 

Počet setkání platformy pro výchovné poradenství/ kariérové poradenství/ primární 
prevenci 

Počet setkání s veřejností 

Počet šablon na podporu personálních kapacit na jednotlivých školách  

Číslo aktivity Název aktivity vazba na cíle 

A. 3. 1. Výchovné poradenství - sestavení vize společné práce škol 3.1. 

A. 3. 2. Výchovné poradenství- pravidelná čtvrtletní setkávání 
výchovných poradců mezi jednotlivými školami,  

3.1., 3.3., 2.2., 
2.3.,  

A. 3. 3. Kariérové poradenství - sestavení společné vize kariérové 
poradenství na školách v Hrádku nad Nisou (na  I. i II. stupni)  

3.1., 3.2. 

A. 3. 4. Kariérové poradenství - pravidelná setkávání kariérových 
poradců min 1x za rok  

3.2., 3.3.,  2.2., 
2.3.,  

A. 3. 5. Kariérové poradenství - podpora spolupráce škol a 
zaměstnavatelů a úřadu práce v Hrádku nad Nisou 

3.3., 3.4. 

A. 3. 6. Primární prevence - vznik platformy pro primární prevenci - 
pravidelná setkávání metodiků prevence na školách - předávání 

3.1., 3.4.,  2.2., 
2.3. 
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informací mezi školami, spolupráce s NZDM, SAS, SVP Čáp, 
Liberec, řešení případových studií 

 

A. 3. 7.  
 

Setkání s veřejností - zástupci škol, odborníků, zřizovatele k 
tématům doporučeným výše uvedenými platformami (např. 
představení kompenzačních pomůcek, servisu ZŠ Loučná apod.) 
 

3.4. 

A.3.8.  Využívání projektů OPVVV se zjednodušeným vykazováním 
(šablon) k navýšení personálních kapacit odborných pracovníků 
pro žáky se SVP na školách 

3.3. 
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4.5. O4 Úspěšné přechody mezi stupni vzdělávání 
 

 
Cíl úzce souvisí s atraktivitou školy a rozhodováním rodičů, kterou školu pro své děti vybrat. 
V současné době dochází k tomu, že na jedné ze dvou plně organizovaných běžných škol, jsou první                 
třídy plně naplněny a zatímco v ostatních školách k naplnění tříd nedochází. 
V dlouhodobém výhledu vnímá školská komise jako důležité téma vymezit zaměření jednotlivých            
škol. Rozhodování o zaměření jednotlivých škol by mělo vycházet také z doporučení platforem, jejich              
vznik se předpokládá v oblasti 3. 
Cíle v tematické oblasti O4 souvisí i s nastavením spádových oblastí ve městě a s tématem slučováním                 
škol. V Hrádku n. N. je v současné době 1 spádový obvod. Školská komise se shodla, že rozdělení                  
spádového obvodu na více spádových obvodů by znamenalo značná omezení ve svobodě volby školy              
rodiči. Otázka slučování škol bude řešena ve zvláštní kapitole. 
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Cíl 4.1 

Cílem opatření je nastavit procesy při přijímání žáků do 1. a 6. tříd tak, aby počet žáků byl na všech                    
školách rovnoměrný a odpovídal potřebám těchto žáků. 

Cíl 4.2 

Zvýšení povědomí rodičů o možnostech a nabídce škol pro žáky I. a VI. tříd. 

Indikátory k naplnění cílů v oblasti 4 

počet akcí pro veřejnost  (dny otevřených dveří/předzápis, setkání pro rodiče 
budoucích prvňáčků atd.) 

počet setkání výchovných poradců se zástupci MŠ 

Číslo aktivity Název aktivity vazba na cíle 

A. 4. 1. Setkání pro rodiče budoucích prvňáčků - setkání s budoucími 
učitelkami I. tříd, představení možností přípravné třídy. 

4.2. 

A. 4. 2. Setkávání výchovných poradců I. stupňů ZŠ se zástupci MŠ (min 
1. x za rok) 

4.1. 

A. 4. 3. Realizace dnů otevřených/předzápisů dveří na ZŠ v Hrádku nad 
Nisou 

4.2. 

A. 4. 4. Zviditelnění nabídky škol, prezentace škol veřejnosti/rodičům 4.2. 

A. 4. 5. Rozvoj kultury školy  4.2. 
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4.6. O5 Komunikace se zřizovatelem a rozvoj infrastruktury škol 
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Cíl 5.1 

Podpora vybavenosti všech hrádeckých škol, která zajistí kvalitu výuky a dostatek prostor pro její              
realizaci. 

Cíl 5.2 

Nastavit funkční a přehlednou komunikaci mezi zřizovatelem a řediteli škol o realizaci investičních             
záměrů ve střednědobém časovém horizontu. 

Cíl 5.3 

Rozdělení kompetencí mezi zřizovatelem a řediteli škol. 

Indikátory k naplnění cílů v oblasti 5 

Seznam investičních záměrů 

Kritéria pro prioritizaci investičních záměrů hrádeckých škol 

Počet společných setkání zástupců škol a zřizovatele k průběhu realizace 
investičních záměrů 

Číslo aktivity Název aktivity vazba na cíle 

A. 5. 1. Sestavení seznamu investičních záměrů jednotlivých škol a jejich 
prioritizace 

5.1. 

A. 5. 2. Nastavení kritérií pro prioritizaci investičních záměrů 5.2. 

A. 5. 3. Projektová příprava k vybraným opatřením 5.1. 

A. 5. 4. Pravidelné vyhodnocování průběhu přípravy a realizace 
investičních záměrů školskou komisí/ klubem ředitelů min 1x za 
rok (společné setkání zřizovatele a zástupců všech škol) 

5.1 
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5.  Implementační struktura koncepce - Jak 
zjistíme, kam jsme se posunuli? 

 
Seznam aktivit k naplňování cílů vymezených oblastí rozvoje základního školství v Hrádku nad Nisou 
byl sestaven ve shodě zástupců škol, kteří se účastnili školské komise a jejich zřizovatele. Pokud má 
být uvedených cílů dosaženo, je vhodné, aby docházelo minimálně 1 x ročně k vyhodnocování 
realizace stanovených aktivit. 
 
Jako možné se jeví zachování školské komise. Náplní její činnosti bude monitoring a vyhodnocování              
naplňování koncepce školství a případné sestavování návrhů na změnu a doplnění aktivity pro radu              
města. 
 
V prvním roce působení komise školství by mělo proběhnout úvodní setkání, při kterém budou u               
jednotlivých aktivit definováni nositelé a odpovědné osoby - garanti aktivit. Tyto osoby pak             
budou pověřeny sledováním příslušných indikátorů. 
 
Komise by se, kromě vyhodnocování naplňování aktivit, měla setkávat zejména pokud garanti aktivit             
zjistí významnou komplikaci při realizaci aktivit. 
 
Alespoň 1 x za rok by garanti konkrétních aktivit měli členům komise předložit informace k               
průběhu naplňování aktivit. Výsledky naplňování aktivit mohou být předloženy radě města jako            
výsledek průběžné činnosti komise školství v naplňování koncepce. 
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6. Posouzení slučování škol - Stojí to za to? 
 
Úvodní vstup ke slučování škol 
Otázka slučování škol se vznáší nad Hrádkem nad Nisou již několik volebních období. K myšlence               
sloučení dvou největších škol přivádí jejich prostorová blízkost ve městě a možnost využití vnitřních              
úspor. 
 
Při úvahách o slučování je možné zvažovat nejen ekonomickou efektivitu sloučení - tedy dopad snadno               
vyjádřitelný čísly, ale je nutné uvažovat i o dopadu v oblasti kvalitativní. Kvalitativní oblast, je v                
některých případech hůře kvantifikovatelná.  
 
Členové školské komise jsou si plně vědomi faktu, že případné sloučení dvou velkých škol je velmi                
rozsáhlým krokem, jehož úspěch závisí na mnoha faktorech. Dosažení úspěchu takového kroku je             
velmi křehké a nemělo by být svázáno s působením jedné osoby, mělo by být založeno na shodě všech                  
zúčastněných subjektů a předem dohodnutých podmínkách. 
 
Dle zákona 561/2004 Sb., dále Školský zákon, lze při slučování  postupovat dvěma možnými způsoby: 
 

A) Sloučení - §127 odst. 3 Školského zákona - Sloučením dochází k zániku školské právnické              
osoby, jemuž předchází její zrušení bez likvidace; její práva a povinnosti včetně práv a              
povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na jinou školskou právnickou osobu. 

 
B) Splynutí - §127 odst. 4 Školského zákona dochází k zániku dvou nebo více školských              

právnických osob, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace; jejich práva a povinnosti včetně             
práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nově zřizovanou školskou           
právnickou osobu. 

 
 
Panelová diskuse se zástupci sloučených škol 
 
Jedním z informačních zdrojů pro rozhodování členů komise byla panelová diskuse se zástupci učiteli a               
řediteli škol, na kterých slučování proběhlo. Jednalo se o zástupce škol MŠ, ZŠ a ZUŠ Frýdlant, ZŠ a                  
Chrastava a ZŠ Náměstí Míru. Poslední jmenovaná škola byla v minulosti sloučena a následně              
rozdělena. Zbylé dvě školy jsou již více než 10 let sloučeny. 
 
Z panelové diskuse vyplynuly nejen přínosy ale i rizika sloučení škol do jednoho velkého subjektu i                
některé způsoby ošetření těchto rizik. Většina z hostů panelové diskuse se v závěru diskuse shodla,               
že v sloučení škol nevidí jasný přínos. 
 
Jeden z členů komise vznesl dotaz na Českou školní inspekci (ČŠI). Česká školní inspekce je jediným                
subjektem pověřeným ke kontrolování kvality vzdělávání na školách. Dle tohoto subjektu nelze            
jednoznačně určit, že kvalita výuky je na sloučených školách lepší, ale oficiální dokument zabývající se               
touto problematikou není dostupný. 
 
Vzhledem k tomu, že zadání práce školské komise pro dané období bylo velmi široké, vytvořit koncepci                
a zároveň posoudit možnosti slučování škol, rozhodla se komise pro postup vyhodnocení přínosů             
možného sloučení či stávajícího stavu. 
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Definování skupiny škol, pro které bude posuzována varianta slučování 
 
Při posuzování variant slučování se komise shodla na následujících vstupních předpokladech: 
 
ZŠ Loučná  
 

 
- ZŠS - dotační programy pro školy zřízené dle §16 nespadají do grantových dotačních a projektových                
programů ZŠ 
- ZŠS má specifický charakter práce s dětmi 
- žáci ZŠS vyžadují individuální přístup, působení učitelů z ostatních škol na ZŠS z důvodu neznalosti                
žáků, problematiky vnitřního řádu školy (celodenní dozor ve třídě apod.) není přínosné 
- v ZŠS jsou kladeny vysoké nároky na znalosti specifik předškol. a spec. vzdělávání  
- současná organizační struktura ZŠS je pro všechny zúčastněné (P,Ž,R), tok informací je vyvážený,              
nezkreslený, rychlý - zejména v oblasti řešení problémů, které potřebují okamžité řešení - rozhodnutí, 
- ŘŠ dosahuje ve svém oboru (speciální pedagogiky + pedagogiky předškolního věku) vysoké odborné              
kvality - metodicky vede všechny pracovníky, ZZ, zejména v oblasti podpůrných opatřeních: vhodného             
nastavení organizace a metod výuky, kompenzačních pomůcek, znalost problematiky se odráží v            
personální oblasti - motivace a hodnocení pedagogických pracovníků zařazených podle Vyhl. 79/2013            
do II. skupiny - se zvýšenou neuropsychickou zátěží.  
Pro žáky ZŠS je důležité důvěrné, rodinné prostředí - blízký vztah mezi žáky, zákonnými zástupci -                
dostatek času a prostoru pro jednání se žáky, zákonnými zástupci (s přihlédnutím k povědomí o osobní                
i rodinné anamnéze, které je pro jednání nezbytné). 
 
ZŠ Donín 
 

 
- škola se od dvou velkých škol nachází daleko, takže by bylo složité pro tuto školu využívat 

přínosů spojených s využíváním společných prostor či pedagogů 
- škola svým rodinným charakterem nabízí vhodnou alternativu pro rodiče, kteří upřednostňují 

tento typ škol 
 
V souvislosti se sloučením byla na jednání školské komise zmíněno riziko možného “úbytku” žáků na 
ZŠ Donín v případě sloučení 2 největších škol z důvodu pestré nabídky možností vzdělávání na 
sloučené škole (aprobovaní pedagogové, pestrá nabídka zájmových kroužků, kvalitní vybavení 
pomůckami). Je nutné upozornit, že v současné době by sloučená škola neměla kapacitu pojmout 
veškeré žáky ZŠ Donín. 
Aby k takovému úbytku nedošlo, je potřeba zajistit konkurenceschopný vzdělávací program a podporu 
zřizovatele zejména v oblasti vybavení školy. 
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Školská komise nedoporučuje sloučení ZŠ Loučná se žádnou další školou v Hrádku nad             
Nisou a to zejména z následujících důvodů: 

Školská komise nedoporučuje sloučení této školy se žádnou další školou z následujících 
důvodů: 
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Dále bude školská komise posuzovat možnosti sloučení dvou největších škol - ZŠ T.G.M. a ZŠ Lidická.  
 
Členové komise posuzovali, která z možných variant bude mít více přínosů v oblastech, kterými se               
zabývá sestavená koncepce školství. Celkem bylo v každé oblasti hodnoceno 83 výroků. Při 13 členech               
hodnotící komise mohla každá varianta obdržet celkem 1079 bodů. 
 

A) varianta sloučení dvou největších škol 
 
V této variantě se nepředpokládá rozdělení žáků dle budov na I. a II. stupeň (budova A I. stupeň, 
budova B II. stupeň) - současné vybavení škol toto neumožňuje. Znamenalo by to neefektivní investice. 
 

B) varianta zachování stávajícího stavu 
 
 
Porovnání přínosů možných variant 
 
Pro hodnocení přínosů byla stanovena následující pravidla: 
 
Pokud varianta sloučení nesplní obě následující podmínky nebude tato varianta doporučena 
školskou komisí zastupitelstvu města k podpoření. 

 
- přínosy sloučení musí dosáhnout alespoň 70% z celkových přidělených bodů 

 
- rozdíl obou variant musí být větší než 20%  

 
Příloha: anonymní přehled přidělených bodů v jednotlivých oblastech oběma uvažovaným variantám 
 
Výsledek porovnání možných variant 

 
S přihlédnutím k výše uvedeným podmínkám učinila školská komise následující závěr: 
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Varianta Počet získaných bodů % z celkových možných 
obdržených bodů 

A sloučení dvou největších 
škol 

612  57% 

B zachování stávajícího stavu 672  62% 

Školská komise se dne 14.12. 2020 shodla, že nedoporučuje zastupitelstvu města Hrádek nad 
Nisou sloučení dvou největších základních škol (ZŠ T.G.M. a ZŠ Lidická) 
 
a zároveň se již dříve shodla, že nedoporučuje sloučit ZŠ Loučná a ZŠ Donín s jakoukoliv 
jinou školou. 

https://drive.google.com/file/d/1Dp0F5-DfNn0znqzvAQiKM000K3K1wBCd/view?usp=sharing
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Z hodnocení školsko komise vyplynuly také jednoznačné přínosy pro dílčí varianty. Můžeme 
také snáze určit negativa, která s sebou jednotlivé varianty přinášejí. 
 
Jedná se o výroky, kterým bylo pro danou variantu přiděleno více než 10 bodů a zároveň pro druhou 
variantu bylo přiděleno alespoň o 6 bodů méně. 
 
Sloučení dvou největší škol má následující jednoznačné přínosy: 
Čísla v tabulce označují počet přidělených bodů v jednotlivé variantě. 

 
Zachování stávajícího stavu má následující jednoznačné přínosy: 
Čísla v tabulce označují počet přidělených bodů v jednotlivé variantě. 
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Jednoznačné přínosy při sloučení Při sloučení/ 
Sloučení škol 

Při stávajícím 
stavu 

Je možný přesun žáků v rámci jednoho ročníku z důvodu 
optimalizace počtu žáků ve třídách na základě rozhodnutí 
ředitele 

13 3 

Je snazší zajistit naplněnost kroužků 12 4 

Možnost snazšího zajištění pozice metodika ŠVP na 
sloučených školách. 

12 2 

Udržení optimálních průměrných počtů žáků na třídu (z 
hlediska PHMax) 

12 4 

Je lépe zajištěna výuka volitelných předmětů - dostatek 
vyučujících 

11 2 

Dostatečná pružnost při řešení změn v demografickém 
vývoji 

11 3 

Zlepší se  odborná výuka na školách - školy nemusí kvůli 
několika hodinám hledat specialistu (např výuka 3D tisk) 

10 3 

Je lépe zajištěna výuka volitelných předmětů větší výběr 
pro žáky 

10 1 

Jednoznačné přínosy stávajícího stavu Při sloučení/ 
Sloučení škol 

Při stávajícím 
stavu 

Je možná komunikace s rodinou  za účasti ředitele - důvěra, 
efektivita 

3 12 

Rychlejší řešení konfliktů mezi žáky (dostupnost ředitele) 2 12 

Srozumitelná organizační struktura pro všechny zúčastněné 
(učitel-rodič-žáky) 

3 12 

Srozumitelný tok informací v oblasti řešení problémů 
(nedochází ke zkříženým příkazům) 

2 12 
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Je možná přímá komunikace Učitel - ředitelem - všichni mají 
na sebe více času, mohou více spolupracovat, osobnější 
přístup 

1 11 

Organizace pedagogických rad není časově a prostorově 
náročná 

2 11 

Organizace pedagogických rad - předávání informací mezi 
učiteli o chování a hodnocení žáků může být efektivní 

4 11 

V pracovním kolektivu převládají neformální vztahy, nad 
anonymními - lepší spolupráce mezi členy pedagogického 
sboru 

1 11 

Je snazší řešit případy vyžadující okamžité jednání - 
neočekávané suplování, konflikty, delikty, úrazy, akutní 
změny zdravotního stavu, neohlášené návštěvy - kontroly, 
aj. 

2 11 

Předávání informací o žácích - osobní komunikace mezi 
vyučujícími  - efektivnější 

1 11 

Učitel zná žáka, není anonymita, pomáhá při individuálním 
přístupu k žákovi 

4 11 

Větší šance se prosadit - možnost účasti na olympiádách, či 
jiných soutěžích s omezeným počtem žáků za školu 

2 11 

Rodiče mohou více ovlivnit výběr školy 1 11 

Škola je schopna zajistit "rodinné prostředí" vztahy mezi 
rodičem, žákem a učitelem nejsou anonymní - každý zná 
žáky jménem, vliv na individuální přístup, hodnocení 

1 10 

Lze zaručit stávající stav provozních zaměstnanců (závisí 
na počtu žáků, na 2 samostatných školách lepší podmínky 
než na jedné sloučené)) 

1 10 

Učitel může snáze prosadit svoje návrhy - metody a formy 
výuky, učebnice a pomůcky 

3 10 

Předávání informací o prospěchu a chování žáka je 
jednodušší (setkávání učitelů 1. a 2. stupeň) 

3 10 

Snadnější organizace výuky, tvorba rozvrhu, dohledy nad 
žáky, využití odborných učeben, řešení aktuálních změn 

2 10 

Není potřeba změny ŠVP 1 10 
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Z hodnocení také vyplynula negativa obou variant 
Jedná se o výroky, který bylo přidlěno 10 a více 0 v hodnocení přínosů. Výroky byly přeformulovány tak, 
aby bylo zřejmé že se jedná v dané variantě o negativum. 
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Negativa v případě sloučení škol Počet 
přidělených 
0 

Není možná přímá komunikace Učitel - ředitelem - všichni mají na sebe více 
času, mohou více spolupracovat, osobnější přístup 

12 

Škola není  schopna zajistit "rodinné prostředí" vztahy mezi rodičem, žákem a 
učitelem nejsou anonymní - každý zná žáky jménem, vliv na individuální přístup, 
hodnocení 

12 

V pracovním kolektivu nepřevládají neformální vztahy, nad anonymními - lepší 
spolupráce mezi členy pedagogického sboru 

12 

Předávání informací o žácích - neosobní komunikace mezi vyučujícími  - není 
efektivnější 

12 

Nelze zaručit stávající stav provozních zaměstnanců (závisí na počtu žáků, na 1 
samostatných školách lepší podmínky než na jedné sloučené) 

12 

Rodiče nemohou ovlivnit výběr školy 12 

Je potřeba změny ŠVP 12 

Organizace pedagogických rad je časově a prostorově náročná 11 

Není snazší řešit případy vyžadující okamžité jednání - neočekávané suplování, 
konflikty, delikty, úrazy, akutní změny zdravotního stavu, neohlášené návštěvy - 
kontroly, aj. 

11 

Řešení konfliktů mezi žáky (nedostupnost ředitele) 11 

Menší šance se prosadit - možnost účasti na olympiádách, či jiných soutěžích s 
omezeným počtem žáků za školu 

11 

Je větší riziko, že krizové situace budou rodiče řešit se zřizovatelem a ne  s 
ředitelem  

11 

Složitější organizace výuky, tvorba rozvrhu, dohledy nad žáky, využití odborných 
učeben, řešení aktuálních změn 

11 

Nesrozumitelný tok informací v oblasti řešení problémů (nedochází ke zkříženým 
příkazům) 

11 

Není možná komunikace s rodinou  za účasti ředitele - nedůvěra, neefektivita 10 

Pracovní kolektiv ve specifických situacích (covid) - dojde k ochromení provozu 
školy (ochromení ped. sboru, jednou velkou poradou apod.) 

10 
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Většina negativních výroků ke stávajícímu stavu je řešena ve strategické části navrhované koncepce 
školství.  
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Rodič může ovlivnit, kteří učitelé budou učit jeho dítě 10 

Předávání informací o prospěchu a chování žáka není jednodušší (setkávání 
učitelů 0. a 1. stupeň) 

10 

Je potřeba vícenásobného pořizování pomůcek pro jednotlivé budovy/školy 
(např. pro výuku fyziky) 

10 

Nesrozumitelná organizační struktura pro všechny zúčastněné (učitel-rodič-žáky) 10 

Negativa v případě zachování stávajícího stavu Počet 
přidělených 
0 

Není lépe zajištěna výuka volitelných předmětů větší výběr pro žáky 12 

Obtížné přestupy žáků mezi třídami z důvodu specializace (není myšleno na 
základě doporučení ŠPZ) 

11 

Obtížná možnost zajištění pozice metodika ŠVP na sloučených školách. 11 

Horší dohoda o realizaci investičních záměrů 11 

Není lépe zajištěna výuka volitelných předmětů - dostatek vyučujících 11 

odborná výuka na školách - školy kvůli několika hodinám hledají specialistu (např 
výuka 3D tisk) 

10 

Nemožnost vytváření krizových týmů - šikanu může řešit nezaujatý preventista z 
vedlejší budovy (nelze mezi školami-GDPR) 

10 

Není zajištěno působení kvalifikovaných odborníků na školách - etopedi 10 

Není snadné zajistit přesun žáků I. stupně na společné kroužky do jiné 
budovy/školy (organizačně, personálně) 

10 

Není možný přesun žáků v rámci jednoho ročníku z důvodu optimalizace počtu 
žáků ve třídách na základě rozhodnutí ředitele 

10 

Nedostatečná pružnost při řešení změn v demografickém vývoji 10 
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Zdroj dat: 
Informace uvedené v analytické části byly čerpány z následujících zdrojů: 
 
Informace z Výkazů MŠMT 
MAP Frýdlantsko 
MAP Liberecko 
 
Program rozvoje Hrádku nad Nisou 2017-2022 
Rejstřík škol 
Veřejná databáze ČŠI 
Výroční zprávy základních škol v Hrádku nad Nisou 
 
Za poskytnutá data z výkazů MŠMT děkuji ředitelům škol v Hrádku nad Nisou. 
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https://www.mapfrydlantsko.cz/
https://map-lbc-jbc.cz/_files/200000101-8b8d98bee0/F_MAP_Liberecko_20170828.pdf
https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=759-2945
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/
https://map-lbc-jbc.cz/_files/200000101-8b8d98bee0/F_MAP_Liberecko_20170828.pdf

